Equilibrium vine la Artmania

Cu doua saptamini inainte de debutul festivalului, pregatirile pentru Artmania au intrat in linie dreapta,
iar programul a fost definitivat. Surprize sunt insa pentru rockeri: Equilibrium confirma prezenta in
festival. Trupa va concerta in 9 august, in Vampires� Den de la Complexul Balanta. Din pacate, o alta
trupa mult asteptata, Crematory, nu poate participa la aceasta editie a festivalului: "O problema personala
a chitaristului Matthias Hechler a impus amanarea concertului programat pentru cea de-a noua editie a
Festivalului Artmania din Sibiu. Fanii Crematory se vor intalni cu trupa lor de suflet la editia aniversara
ARTmania, in 2015", spun organizatorii.
Noutati exista si pentru concertele gratuite din Piata Mare: Zdob si Zdub va concerta vineri, 8 august, cu
Verde din Cluj in deschidere, iar Alternosfera va canta sambata in aceeasi locatie cu Tagma din Sibiu in
deschidere.
La Complexul Balanta, accesul va fi permis dupa ora 15, iar petrecerea se va incheia inainte de rasarit, in
noptile de vineri si sambata, 8 si 9 august 2014. In premiera, pe scena principala vor avea loc doua
concerte tarziu in noapte, sustinute de An Theos si The Hourglass. In limita locurilor disponibile,
publicul amator de incursiuni scurte in Vampires� Den va achizitiona bilete cu acces unic de zi direct de
la intrarea in spatiu la pretul de 100 lei.
In saptamana festivalului vor fi deschise in Sibiu trei centre de relatii cu publicul pentru preschimbarea
biletelor, invitatiilor si acreditarilor in bratari de acces; centrele vor functiona astfel: luni-vineri, orele
10-18- Centrul de Informare Turistica din Piata Mare; luni-joi si duminica, orele 18-22- Geea Cafe din
strada Avram Iancu nr. 4; vineri-sambata, orele 14-24 - Vampires' Den.
Programul detaliat al evenimentelor este disponibil online pe artmaniafestival.ro. Pentru ARTmania
Vampires� Den abonamentele sunt distribuite prin retelele Diverta, Germanos, MyTicket.ro, Eventim.ro
si la sediul ARTmania sau online pe shop.artmania.ro la pretul de 180 lei. Bilete de acces pe zi vor fi
disponibile in zilele de festival. Evenimentele organizate in spatiile Muzeului National Brukenthal si
Muzeului de Istorie sunt organizate cu bilete si abonamente separate. In Piata Mare accesul va fi gratuit.
Artmania este o actiune cofinantata de Consiliul Local Sibiu prin Primaria Municipiului Sibiu. (M. S.)
Cuvinte cheie: brukenthal piata mare artmania festivalului artmania concert strada avram iancu
concerte cluj consiliul local sibiu muzeului national brukenthal rasarit muzeu consiliul local ipa
remat petrecere anc bilete bratari primaria municipiului sibiu chei gratuit definitivat bare
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